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Plačiajame
BRAZILIJA

ROBERTO ABREU SODRÉ 
KANDIDATAS Į S. PAULO 

GUBERNATORIUS

Liepos 15 dieną įvyko ARE 
NA partijos suvažiavimas São 
Paulo mieste kuriame buvo 
oficialiai išrinktas kandidatu 
į São Paulo gubernatorius fe 
deralinio parlamento atstovas 
Dr. Roberto Abreu Sodré. 
Naują gubernatoršų rinks São 
Paulo estado parlamentas š, 
m. rugsėjo mėn, pradžioje

BRAZILIJON su oficialiu 
vizitu atvyko Izraelio Respu
blikos prezidentas Zalman Sha 
zar, kuris išbus čia 9 dienas 
ir aplankas sostinę Brasilią 
Rio d3 Janeiro ir São Paulo 
miestus

MARŠALAS COSTA E 1 IL 
VA, kaip kandidatas į Respu 
blikos prezidentus žada ap
lankyti visos svarbesnius ša 
lies estadus išdėstyti savo 
valdžios ateities planus. Pir 
moj eilėj maršalas Costa e 
Silva aplankė savo gimtąjį es 
tadą Rio Grande do Sul, kur 
buvo sutiktas su dideliu en
tuziazmu.

Respublikos Prezidentas 
maršaias Castelo Branco pas
kyrė nauju teisingumo minis- 
teriu plačiai žinomą juristą 
Dr Carlos Medeiros da Silva

Vietos spaudos žiniomis, ki 
lusi politinė įtampa Rio Gran 
de do Sul estade uėl kandida 
tų j estada gubernatorius, 
pradeda atshtgti. Spėjama kad 
nauju to etttalo gubernato
rium bus išrinktas buvęs dar
bo ministeris Perachi Bar 
cellos

APLANKĖ KULTŪRINI 
CENTRĄ

Iš lietuvių, tur būt, nedau 
geliui yra žinoma apie nau 
jai statomą kultūrinį centrą 
S. Paulo mieste, taip vadina
mą «Edifício Casper Libero». 
Tai milžiniški rūmai, statomi 
Avenida Paulista ne 900. *A

Pasaulyje
Gazeta» dienraščio vadovybės 
pakviestas, šiomis dienomis 
šiuos rūmus aplankė mūsų 
laikraščio bendradarbis St. 
Vancevičius. Visas naujai sta 
tomų rūmų patalpas aprodė 
«A Gazeta» dienraščio komer
cinis direktorius p, Joel A. 
Ferreira Jorge ir viešųjų ry
šių direktorius p. Braulio Mar 
tins. «Edifício Casper Libero» 
rūmai bus didžiausi Pietų Ame 
rikoje ir juose tilps ne tik 
«A Gazeta» dienraščio redak
cija ir administracija bet ir 
visa eilė kultūrinių įstaigų. 
Tai bus tikras kultūrinis cen 
tras, bene vienintelis pasau
lyje, organizuojamas priva 
čios (ne valdžios) iniciatyvos

Apie šį kultūrinį centrą «M.' 
L.» bendradarbis St. vancevi 
čius ruošia platų straipsnį, 
kuris bus paskelbtas mūsų 
laikraštyje su «A Gazeta» dien 
raščio klišėmis (iliustracijo 
mis).

Lietuva Grdejo Pasaulio Lietuviu
Jaunimo Baisa

SVEIKINIMAI NUO BALTIJOS PAKRANČ Ų LU TUViŲ 
JAUNIMAS VEIKLUS VISUOSE KO <T1NENTUOŠE

CHICAGO. — Jauntimo kon 
gresas savo posėdi penkta 
dienio rytą (ketvirtadienio po 
sėdžio aprašymas viduti 
niuose puslapiuose) pradėjo 
invokacija paruošta kun Ži- 
linskio (Torontas) Ją perskai 
lė kun A Trakia melsdamas:

— Viešpatie, Tu nepalikai 
savo kūrybos tams am liki
mui: Mokyk mus jaunystėje 
vertinti savo dienas ir nukreip 
ti savo širdis bei protus Ta
vo amžinos išminties link
me ., Tu mus šaukei laisvėje 
kovoti pries visoką nelaimę.

Rytinį posėdį pravedė V. 
Kamantas ir J Gailiušytė. Pre 
zidiumari buvo pakviesti ats 
tovai iš įvairių kraštų

Kongreso eigą į juostelę 
įrašinėjo Amerikos Balso ats
tovai P. Labanauskas ir A- 
Petrulis — transliacijoms į 
Lietuvą.

PRANEŠ MAS IŠ 
AUSTRALIJOS

Sekė pranešimai iš įvairių 
kraštų Australijos atstovas R. 
Cibas pranešė, kad jų konti- 
nentinento delegacija suside 
da iš 29 žmonių ieva Didžy 
tė painformavo, kad Austrai! 
joje yra apie 10 000 lietuvių. 
Daugiausia — valstybių sosti 
nėse vis-os kolonijos įsigiju- 
sios vienus ar dvejus lietuvių 
namus, kiekv.en j kolonijoj 
yra kunigas.

Australijos lietuvių sluden 
feų sąjunga L.ri helius sky 
rius, centras — iydnejuje, 
Apytikriai studentų yra apie

BOLIVIJOS RespubKkos pre 
zidentu išrinktas generolas 
Rene Barrientos kuris gavo 
60% balsų daugumą Kiti 5 
kandidatai į prezidentus ga
vo vos 40% balsų.

Argentinos naują revoliuci 
nę valdžią, kuriai vadovauja 
gen. Ongania, pripažino jau 
68 įvairios valstybės kurių 
tarpe ir Š. Amerika.

Jugoslavijoj prasidėjo kom 
partijos valymai. Diktatorii s 
Tito atstatė iš pareigų vice
prezidentą Aleksandrą Ranko 
vičių. kuris buvęs Sov. Sąjun 
gos šalininku. Jugoslavija ir 
toliau nori tęsti savo atskirą 
ir nuo sovretų nepriklausomą 
politiką.

Indonezijos parlamentas atė 
mė prezidentui Sukamo litu 
lą būti prezidentu iki gyvos 
galvos.

150. Skautai kas 10 metų ren 
gia tautinę stovyklą askuti 
nėję jų dalyvavo apie 200

Vi-i didmiesčiai turi lietu 
vių sportininkų grupes, ku 
rios sėkmingai rungiasi su 
kitų tautų sportininkais.

Ateitininkai — veikli orga 
nizacija Yra jaunučiai ir vy 
resniieji. Moksleiviai rengia 
vaidinimus daro iškylas, Ak 
tyvūs sendraugiai.

visuose miestuose — lietu 
vių taut, šokių grupės. Vei 
kia keletas teatro mėgėjų gru 
pių, yra gerų chorų.

ARGENTINOJE

Argentinos atstovas H. Le 
vanavičius pranešė, kad iš jų 
krašto atvykę 26 žmonės. Pir 
mieji lietuviai Argentiną pa 
siekė prieš 200 metų. Pasku 
tiniame dešimtmetyje sustiprė 
jo bendras įvairių pažiūrų lie 
tuvių veikimas. Yra visa eilė 
lietuvių veiklos centrų. Gra 
liai veikia lietuvių parapija, 
leidžiamas laikraštis Laikas, 
Argentinos Lietuvių Balsas 
Veikia Lietuvių Bendruomenė 
ir yra vilčių kad ji išplės sa 
vo veiklą 1967 m. bus P Ame 
tikos Lietuvių Kongresas.

AUSTRIJOJE

Austrijos atstovas R Lap- 
šys papasakojo kad po karo 
buvo ten apie 5.000 lietuvių, 
o dabar beliko registruotų 
apie 80, Beveik visi — ateiti 
ninkai Suvažiavimai susifin 
Rimai būna per Kalėdas ir va 

sario 16 d Susirinkimuose 
keičiamasi lietuviškomis kny
gomis

BELGIJOJE

Belgijos atstovė S. Olišaus- 
feaitė sveikino kongreso ini
ciatorius, dėkojo už paramą 
atvažiuoti

1947 m. Belgijoj buvo su
kurta Liet. Bendruomenė ir 
leistas laikraštis Gimtoji ša
lis. Pasibaigus darbo sutar
tims iš 3 000 lietuvių beliko 
apie 250. Jie išsiskirstę po 
įvairius kraštus veikimas sun 
kus. Aukštosiose mokyklose 
yra tik keletas Jaunimas są. 
moningas ir patriotiškas. Iš 
Belgijos atvykę į kongresą 3 
atstovai.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ 
VEIKLA

Iš Brazilijos atvyko 6. Jų 
atstovė A. Dirsytė papasako
jo, kad lietuvių veikla kon- 
centruojąs: S. Paulo mieste 
Čia yra chorai, šokių būre
liai, organizacijos Vila Zeli- 
noj yra stipriausias cent as, 
dabar iškyla Mookos rajonas, 
kur dirba jėzuitai Ilgiausiai 
tebesilaiko ateitininkai Dide
le vagą išvaręs Šv. Cecilijos 
choras, nuolat atsinaujinantis. 
Choro nariai sudaro ir pajė
giausią tautinių šokių grupę:

Ateitininkai ruošia sėkmin
gas šventes. Jaunimas akty
viai dalyvauja įvairių progra
mų paru< Sime Žolinoje stip
rus krepšininkų būrys, kuris 
gerai pasrodo rungtynėse su 
brazdais.

Brazilijoje yra apie 30 000 
lietuvių; apie 5 000 jaunime, 
bet išsisklaidę Trūksta vadų.

ŽODIS iŠ ITALIJOS

Italijos atstovas J. Šulcas 
papasakojo kad Italijoje nie 
kada nebuvo didesnių lietu 
vių kolonijų Ilgainiui atsira 
do du žadiniai - tėvai n ari 
jonai ir Šv. Kazimiero kole
gija Kolegijos studentams 
dažnai tenka dalyvauti Vati
kano ir omo-: r>dijo progra 
mose Daug ryšių su atvyks 
tančiais lietuviais

Saleziečių gimnazijoje lietu 
viška dvasia Veikia aieitinin 
kai Komoje ir Saiez. gimna
zijoje! Gimnazijos auklėtiniai 
smagiai atostogauja Materhor 
no kalno papėdėje, skamba 
lietuviškos daino>.

Siūlė steigti lietuvių organi 
zacijų centrą, jungiantį pašau 
lio lietuvių jaunimą

KANADOS LIET VEIKLA

Apie Kanados lietuvių veik 
lą pranešė G. Rinku aite. Ten 
yra 20 Lietuvių Bendruome 
nes apylinkių Visose veikia 
jaunimo grupės. Organizaci
jos gerai sugyvena Šiemet 
yra 310 rietuvių studentų Iš 
jų jau išaugo profesionalų, jų 
tarpe pora profesorių. Sūdė 
sukurti Pasaulio Lietuvių Stu 
denių sąjungą. Jaunimas veik 
lūs bendruomenėje.

KOLUMBIJOJE

Kolumbijos jaunimo vardu 
kalbėjo A Dyrikis Atvyko 7 
atstovai i Šeraaitė pranešė, 

kad 1953 m. buvo apie 800 
lie uvių Kolumbijoje. Medelli- 
ne buvo lituanistinė mokykla. 
Kolumbijoje jaunimo tarpe nė 
ra tokių, kurie nemokėtų lie
tuviškai kalbėti, rašyti. Jauni 
mas bažnyčiose traukia lietu
viškas giesmes Kun Tamo
šiūnui organizuojant, jauni
mas išplatina tūkstančius atsi 
šaukimų tarp kolumbiečių

Šiemet veikia 2 lietuvių ra 
dijo valandėlės savaitėje bai 
giami statyti Lietuvių namai, 
kasmet rengiama jaunimo sto 
vykia pajūry ir kdt

Sveikino kongresą, linkėda 
ma, kad . Dievas nuvestų į lais 
vą Lietuvą.

N ZELANDIJOJE

Iš toliausio krašto — Nauj. 
Zelandijos — atvykęs V. Gri 
galiūnas pranešė, kad 1949 
m. ten atvyko pirmas lietu
vių transportas 170 žmonių, 
vėliau atvyko daugiau. Šiuo 
metu N. Zelandijoje yra 170 
lietuvių. Jaunimo- ir vaikų 66 
Trys lanko universitetą Atgai 
vintą sekmadieninė mokykla. 
Šiemet suruošta pajūry gegu
žinė, Vasario 16 minėjimas, 
Motinos diena. Gegužės mėn. 
lietuviai sekmadieniais renka 
si bažnyčion pamaldoms Su 
rinkta draugiau kaip 12 000 pa 
rašų prašymui į Jungtines 
Tautas Lietuvių jaunimas ne 
pasižymi girtuokliavimu ar ki 
tomis ydomis. Prašo, kad at 
lankytų kultūrininkai.

ŠVEICARIJOJE

Iš Šveicarijos atvykęs A. 
Gegeckas pranešė, kad ten 
tėra tik pora jaunuolių. Ciuri 
che p Stasi’jlienė suorganiza 
vo lietuvių taut nių šoklų gru 
pę kurią sudaro daugiausia 
šveicarai.

ŠVEDIJOJE

Švedijos atstovas V. Persso 
nas papasakojo, kad dabar 
Švedijoje yra tik 38 lietuviai. 
Čia nėra nei tautinių šokių 
nei chorų. Atvežė sveikinimą 
nuo Baltijos jūros. Prašė ne 
užmiršti Europos lietuvių ku- 

turistais rie Yra pirmoje linijoj. Prieš
keletą metų Chruščiovas no 
rėjo atvykti į Švediją. Lietu
viai ir kiti baltiečiai sukėlė 
teiukšiną, jog Chruščiovas ne 
atvažiavo.

URUGVAJUJE

iš Urugvajaus atvyko 4 stu 
dentai, visi ten gimę. A. Sta
nevičius pranešė, kadUrugia 
juj yra įsikūrę apie 4.000 lie 
tuvių. Dauguma buvo kaimie 
čiai. Jaunoji karta negausi. 
Urugvajus — Sovietų jpropa- 
gandos centras, daugeH» ne
patikėjo Jaunimas vengia jų. 
Urugvajuje veikia Lietuvių 
kultūros draugija, yra lietu 
viška mokyklėlė, lietuviai 
sportininkai, lietuviško jauni 
mo šokių ratelis ir kitokį da 
lykai, mielai klausomės lietu 
viškos radijo programos. Daug 
teigiamos įtakos turėjo Pie 
tų Amerikos Lietuvių Kongre 
sas, Važiuos daug lietuvių iŠ 
Urugvajaus į IV PALK. Prašė 
daugiau lankyti Urugvajaus 
lietuvius.

(Bus daugiau)

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka
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Laidojama, Bet Gyva
Bažnyčia Sibire, 1000 k! kelionės Švenčiausiam atsivežti 
Moteris misionierė, pakrikštijusi 500 vaiku sutvarkiusi 209 

santuokų. Mažosios krikščionių bendrijos kankinys
D < j. GUfAS

Visai nesenai į Friedlando 
pereinamąją stovykla atvyko 
79 meta amžiaus moteris, iš
buvusi Sibire 20 metų 1945 
m. ji su savo vyru ir keturio 
mis dukterimis buvo išgaben
ta į Uralo sritį. Vyras mirė 
pakelėje, nepakėlęs kelionės 
sunkumų. Du sūnūs kariai ta 
da buvo patekę į amerikie 
čių ir anglų belaisvę Šeima 
iki tremties gyveno netoli 
Schneidemuehlės, Rytų Vo- 
kietijoje. šiandien ši moteris 
Kurią vadiname tik slapyvar 
de o. M . su savo dukterimi 
ir jos vaikučiu gyvena prie 
savo sūnaus Pietų Vokietijoj

— Laikas praleistas Rusi
joje buvo sunkus, kartais virš 
žmogaus jėgų Bet Dievas ir 
ten buvo nuolatos su mumis. 
Kiekvieną sekmadienį mes tu 
rėj >me pamaldas kapinėse. 
Nebuvo kunigo ir todėl netu
rėjome šv Mišių bet Švč Sa 
kramentas buvo mūsų tarpe, 
- taip kalbėjo ši misionierė 
moteris Friedlando pereina 
namosios stovyklos kapeliono 
raštinėje.

Sekm-idienis po sekma de
nio rinkdavosi pie 150 kata 
likų pamaldoms į kapines, va 
dovaujami p M, \ eikiantieji 
Įstatymai nedraudė, kad ir di 
dėsniam asmenų skaičiui lai 
kyti mirusius Kas trečią ar 
ketvirtą savaitę kita ponia iš 
tos vietovės važiuodavo 1 000 
kilome rų į Karagandą, kad 
iš ten esančio kunigo pervež 
tą Švč, Sakramentą Pirmoje . 
eilėje šv Komunija buvo da 
loma sergantiems ir mirštan 
tiems. Švč sakramentą nuo 
latos prie savęs turėdavo p 
Kotryina. iš to kunigo ji gan 
davo ir parašytą, pamokslą. 

kurį jį išmokdavo atmintinai 
ir sekmadieniais sakydavo su 
sirinkusiems tikintiesiems Jei 
ateidavo į kapines milicija, 
susirinkusieji pamaldoms sa
kydavo: «Mes meldžiamės už 
mirusius».

— Aš "tikrai pakrikštijau 
virš 500 kūdikių ir sutvarkiau 
daugiau kaip 200 santuokų, 
kada jaunieji prie dviejų U-u 
dininkų pasižadėdavo visam 
gyvenimui būti vyras ir žmo 
na — tęsė savo pa-akojlmą 
senutė misionierė.

Bažnyčios įstatymai leidžia 
susivokti be Kunigo, prie 
dviejų liudininkų, kai kunigo 
negalima pasiekti vieno mė 
nėšio laikotarpyje

Jai netgi buvę sunku skir
tis su «kunig škomis» pareigo 
mis, kai tekę grįžti į tėvynę- 
Tik mintis, kad jos darbą ga 
lės tęsti gera įpėdinė, jai tei 
kusi paguod s.

Ji didžiuojasi ir tuo, kad jų 
mažoj tikinčiųjų bondrija u 
ri ir savo kankinį Trumpą 
laiką, tik penkis metus, jų 
tarpe gyvenęs karo belaisvis 
kunigas Kas naktį jis auko 
davęs sv Mišių auką nsdtde 
1 aras tikinčiųjų būreliams ko 
kiems aštuontems asmenų. Tai 
daryta dėl mažos vietos ir 
saugumo sumetimais. Tačiau 
taip ilgai tęstis negalėjo. Mi- 
licija susekė mažąją eucharis 
tinę bendriją Kunigą suėmė 
ir taip suspardė, kad jis po 
kelių di nų mirė.

- Rusijoje Bažnyčia gyva. 
Ji Kenčia su Kristumi, bet) ir 
gyvena su Kristumi, — taip 
baig a savo liudijimą p, M.

vo «' • į f k- rt ’ '

KA VEIKTI
Savaitgalio visi laukia. Prie 

darbo kažin kodėl žmogus 
nepriprato, Poilsio ir laisva 
la?kio valandos malonesnės... 
Pagaliau ateina taip lauktas 
savaitgalis ir ne kartą žmo 
gus pasijunti, kad nežinai ką 
daryti. Nork i to, norisi kito 
— galop, žiūrėk, vėl sekma 
dienio vakaras. Rytoj vėl į 
darbą

Iš to kaip kas praleidžia 
savaitgalį, galima susidaryti 
ir šiokią tokią nuomonę apie 
p itį asmenį. Statistikos tuo 
atveju yra gana įdomios, nes 
apibūdina platesniu mastu stn 
dijuoti reikalą.

Vokietijoje Allensbacho Te 
moskopinis Institutas prave
dė savaitgalio laisvo laiko 
statistiką, kuri gana įdomi.

Studijos buvo pradėtos 1952 
metais Tuo metu dar nebu
vo sunkumų laisvalaikio te 
ma. Dar visu smarkumu ėjo 
pokarinė et tyba ir sekmadie 
iriais reikėjo dirbti Tfei pa 
tvirtina 74% studijuotų atve
jų Bet jau 19 0 metais ėmė 
atsiiasti nuolat didėjantis žmo 
nių skaičius, kurie sekmadie 
niais iš tiesų nu įbodžiauja.

Kasdien keliantis anksti ry 
tą, aišku, tas įprotis neištirps 
ta ir sekmadienį Staristika 
parodė, kad 34% vokiečių 
sekmadienį keliasi 7 vai. ir 
vienas iš šešių keliasi net 
prieš šešias Aštuntą su puse 
jau du trečdaliai būna atsikė 
lę. Šeštadiei iais, bet keliama 
si dar anksčiau.

O visą likusį savaitgalio lai 
ką kur padėti?

Namų darbams, rankdar 
biams. namų švarai skiriama 
net 28%. beveik antra tiek 
(26%) vokiečių praleidžia 
skaitydami k lygas ir laikraš’ 
č.us. Ekskursijoms ir pasi
vaikščiojimams )4% ir 13% 
sportui. Paskutinė d tiis lie-

SEKMADIENI
ka socialiniam gyvenimui 5% 
ir televizijai, kinui ir radio 
programun s vos 9 nuošim
čiai viso turimo laisvalaikio,

Ypač reikšmingas paskuti
nis nuošimtis skirtas kinui, 
radio programoms ir televizi 
jai Turini mintyje kad prie 
kino lankymosi reikia įskaity 
ti ir kelionės laiką tai televi 
zijai ir radio programoms lie 
ka nedaugieu kaip pusė to 
devinto nuošimčio, atseit gal 
tik 4.5% viso savaitgalio lai 
ko Tai reiškia, kad televizi 
ja nepavertė vokiečių ver
gais.

Jeigu mes pravestume čia 
panašią statištiką, tai ne tik 
laisvalaikį, bet ir darbo die
nų vakaro getrą dalį užima 
TV programos, visokios amži 
nai nesibaigiančios novelės, 
kurių po brupinėlį parodomas 
veiksmas žmogų savaitėmis 
pririša prie TV aparato.

Tai dalinai išaiškina vokie
čių tautos pažangą. Jei žino
gus pajėgia tink: mai padaiin

ALEKSAS KALINAUSKAS 
o Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus kaip įvairiu 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis doku
mentu atitaisymas, nuomininku išmetimas ir kiti darbai

Rezidencija Raštine ,

R. Joaquim Piza. 204 R. õ de Novembru, 244
Tel 31 2548 4.0-Saia 19- Tel 37 "324

-e 14,00 ik* 18,Op -

JAKUTIS & LÍPIENIS LTOA-
• RUA COSTA BARROS, 352

TEL. 63-3285 — VILA ALPINA
Turi įvairiausių statybos medžiagų, geležinių daik 

tų, indų bei darbo įrankių. -
Lietuviai pirkim pas lietuvius I

191 6 p liep 21
ti savo laisvalaikių pajėgi 
taip pat tinkamai pravesti ir 
savo gyvenimą! Įdomu, kaip 
mes praleidžiame savo lais
vą laiką Statistikos tuo rei
kalu neturime, bet kiekvieno 
sąžinė, manau, yra geriausias 
atsakymas.

A. P,

ISTORIJĄ KEIČIĄ ŽODŽIAI;

Mes nebesivadinkim Austrą 
lijos lietuviais, Argentinos lie 
tuviais, Amerikos lietuviais. 
Iš čia išvažiuodami vadinki
mės LIETUVIAIS.

•Kvietimas; Atvažiuokite į 
Australiją.

- Kad neturiu pažįstamų.
— O kam'pažįstami? Svar

bu, kad būtų lietuviai.

Ištrauka: Vincas Kudirka 
apie rūkančias mergaites sa 
ko: «Šuniui balnas, kiaulei 
vainikas o lietuvaitei papiro 
sas visai netinka».

A Mykolaitis Putinas

SUKILĖLIAI
KOVŲ DĖL ŽEMĖS IR LAISVĖS VAIZDAI 1861-1864

XXIX

(tąsa)
J

Su dideliu įkarščiu Vikto
ras kalbėjo apie Černyševs- 
kio proklamaciją, šaukiančią 
valstiečius ginkluotis ir būti 
pasiruošusiems sukilti, kai 
bus duotas ženklas iš revoliu 
cinio centro.

— Tai matote, ponai, — baig 
damas kalbėjo Viktoras 
kad revoliucinis mūsų judėji
mas turi stiprius pagrindus; 
Jis randa paramos užsieniuo
se ir eina lygiagrečiai su re 
voliuciniu judėjimu visoje im
perijoje. Mūsų viltys atgauti 
tėvynei laisvę nėra tuščios!

XXX

Salone buvo šviesu jauku. 
Pro atdarą galinį langą įky 
pai krito ant grindų jau neto 
Ii laidos nusvirusios saulės 
opinduliai. Pro aukštų liepų 
kamienus tolyje balzganai gel 

tonavo dar neplauto vasaro 
jaus laukas. Vėsi, kvapni va 
karo srovė dvelkė į vidų

Svečiai, kadangi jų buvo 
nedaug, kartu su šeimininkais 
spietėsi viename salono kam
pe apie stalelį, kur Steponas 
statinėjo arbatos stiklus, tau
reles ir saldumynus Tik Vik
toras su Jadvyga atsistojo 
prie galinio lango. Būtų tarė
ją daug ką vienas antram pa 
sakyti. Nesimatė dvejus mč 
tas. Per tą laiką gal ir ne-taip 
jau labai pasikeitė — abudu 
juk buvo subrendę. Bet dvasi 
niame abiejų gyvenime įvyko 
daug kas nauja. Ir abiem bu 
vo įdomu tą naujumą apčmop 
ti, įvertinti Valgomajame gre 
te vienas kito praleista valan 
da juodu gerai nuteikė. Jad
vyga iš Viktoro kalbos, o jis 
iš jos domesio ir gyvo atsilie 
pimo į jo žodžius suprato, 
kad jų mintys ir jausmai ptau 

kia viena kryptimi. Būtų ge 
ra, kad jie vienu du g-lėtų 
atvirai pasikelbėti. Bet šian 
dien tai neįmanoma. Šiandien 
tik iš paviršutiniškų žodžių 
juodu gali mėginti įspėti ko 
kios praeities ir dabarties gi
jos jungia jųdviejų šii dis.

— Ar pana Jadvyga nesi 
gaili mus atlankiusi? — klau 
šia Viktoras.

— Priešingai labai džiau
giuosi, — atsako ji.

— Pernai vasarą aš taip 
pat buvau parvažiavęs, beį 
jūsų nebuvo.

— O šią vasarą grįždama 
aš buvau užvažiavusi į Kle
vus, bet pono Viktoro nebu
vo l*š viso, nenusisekė man 
tas vizitas, i

— Kodėl?
— Jau sakiau. Be to, mūsų 

tėvai — nelabai geri kaimy 
nai

Viktoras mato, kaip nepasi 
tenkinimo išraiška apniaukia 
jos veidą. Jis žino priežastis 
ir nebando to slėpti

— Taip. Bet argi mes turi 

me atsakyti už tėvių veiks
mus?

Jadvyga susimąsto,
—- Aferakyti — gal ir ne 

Bet mes turime stengtis atitai 
syti pasekmes.

— Sutinku, — pritaria Vik
toras. — Aš girdėjau, kad pa 
na Jadvyga sėkmingai tą už
davinį pildo Labai dėl to 
džiaugiuosi.

Ji taip pat džiaugiasi, kad 
Viktoras ją supranta. Ji be 
veik norėtų atvirai su juo pa 
sitarti, kaip atitaisyti tėvo el
gesio pasekmes, bet staiga pa 
junta, kad dabar, jųdviejų pir 
mo suartėjimo momentu, tai 
daryti būtų netaktiška Tačiau 
jų dėmesį patraukia šneka 
prie kampinio stalo.

Tik ką buvo nuskambėjęs 
Mackevičiaus balsas, bet ką 
jis sakė, nei Viktoras, nei 
Jadvyga nenugirdo. Dabar ra 
miai atsiliepė Survila

— Kunigas teikeisi teisin
gai pastebėti, kad mes, dvari 
nink^į, esame savanaudžiai ir 
kovojame pirmiausia dėl sa 
vo ekonominių reikalų. Tad 
ir santykius su valstiečiais 
mes nustatome taip, kaip 

mums atrodo naudingiausia. 
Man ir kai kurtėms' kitiems 
savanaudžiams atrodė, kad 
dabartinėmis sąlygomis mūsų 
ūkiui bus naudingiausia, jei 
mes baudžiauninkus paversi
me iš lažų į činšą, įsigysime 
naujovišką darbo inventorių, 
samdysime gerus darbinin
kus gausime gerus derlius ir 
išnaudosime vidaus ir užsie 
nio rinką. Mes aps kaitėme, 
kad šešiasdešimt, o kartais 
net penkiasdešimt keturias 
dešimt laisvai samdomo dar
bo dienų atstoja šimtą laže 
dienų, o derlius iš samdomu 
darbu apdirbtų laukų esti du 
kartus didesnis. Matote koks 
materialinis skirtumas, nekal
bant apie moralinį aspektą ir 
tų dviejų sis lemų skirtumą bu 
maniškumo atžvilgių.

Mackevičius šyptelėjo:
— Humaniškumas santykiuo 

se su baudžiauninku jūsų luo 
me, — prašau atleisti, ponas 
Survila, ne jums tai taikau, 
— buvo retas paukštis Geriau 
siu atveju jį pavaduodavo sen 
timentalus atsidūsėjimas sąži 
nei nuraminti.

(B. D.)
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo 
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šaut. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redak
cijos nuomonę. Už skelbimų turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Kaip Tai Svarbu ■
Yra Š Amerikoje būreliai studentu universitetuose 

yra šiek tiek ir profesorių, kurie nesutinka su dabartinės val
džios Pietų Vietnamo vyriausybei kovoti su komunistiniais 
sukilėliais. Tie studentai rengia triukšmingas demonstracijas 
siunčia delegacijas ir nori sudaryti įspūdį, kad visa Ameri 
kos visuomenė nepritaria savo vyriausybei, kuri einanti 
prieš savo piliečių valią

Šiomis dienomis vienas P. 
Vietname kariaująs amerikie
tis viršila parašė laišką Ame 
rikes ambasadoriui prie Jung 
tinių Tautų p Artur J Gold 
bergui Jis skaudžiai kritikuo 
ja tuos triu šmadarius studen 
tus bei profesorius ir, matyt, 
reikalauja uždaryti jiems bur 
nas Į tą laišką apsakydamas, 
ambasadorius Goldbergas iš
kelia ir pabrėžia kiekvienai 
demokratijai ir kiekvienam 
demokratišką santvarką my 
linčiara demokratui labai svar 
bu dalyką, tai teisę kiekvie 
nam turėti ir viešai pareikš 
ti savo kitokią nuomonę. Tarp 
kitko ambasadorius rašo:

«Nutinku su Jūsų s ntimen 
tais ir nusivylimu, ka patiria 
te, kaip nepagrįstai yra kriti 
kuojama mūsų valdžios poli i 
ka (Vietname), vykstant tuo 
pačiu melu karo veiksmams. 
Pats ne kartą kalbėjau tose 
studentų demonstracijose ir 
pasakiau: «teisė pasakyti sa 
vo nuomonę apim ir parei
gą išrausyti knų nuomones». 
Todėl ir ums noriu pakarto
ti: esu giliai įsitikinęs, jog 
pats pagrindas dėl ko mes 
kariaujame Vietname ir yra 
ta teisė turėti skirtingą 
nuomonę nesutikti su kitais 
Nes-utipkančios nuomonės ne 
visada yra išmintingos kar 
tais yra ir neatsakom ingo s 
Bet ir tais atvejais turime pri 
pažinti jog teisė ir toki-s (ne 
išmintingas neatsakomiagas) 
pažiūras pareikšti yiane tik
tai už demokratiją mokama 
kaina, bet stačiai jos širdis. 
Šitą teisę reikia ne tik visa
da šventai saugoti, bet ir pa- 
4 ydulingai už ją kovoti.

Ambasadorius primena be
sipiktinančiam viršilai Ameri
kos Aukščiausio Teismo vie
na proga pabrėž ą mintį:

«Demokratija pripažįsta pi
liečiams ir spaudai visišką 
(absoliučią) ir jokių sąlygų 
neaprėtžtą teisę kritikuoti vie 
šąjį savo valdžios eLesį, ne
žiūrint kokie nemalonumai ga 
lėtų kilti iš tos kritikos pikt 
naudojimo «Šventai piliečių 

teisei viešai pareikšti savo 
nuomonę visais viešojo gyve 
nimo reikalais reikia laisvos 
erdvės bei oro, be kurių ji 
negali išsilaikyti » Amerikos 
konstitucijos teorija yra ta, 
kad kiekvienas pilietis gali 
viešai pasakyti, ką galvoja: 
kad kiekvienas laikraštis turi 
teisę pasakoti savo nuomonę 
viešojo pobūdžio klausimais 
Niekas negali jiems sukliudy 
ti kalbėti ar spaudinti todėl 
kad kam nors iš valdžios žmo 
nių jų nuomonės yra nemalo 
nios nepatinkamos ar atro
do paikos ar piktos »

Įvairiuose kraštuose demo
kratija tur įvairių atspalvių- 
Būtų nesąmonė visam pašau 
liui piršti amerikietiško ipo 
demokratiją. Bet kiekvienos 

reogroTiwrnmnii 
to vardo verto- ir tikros de 
mokratijos širdis yra t<a neri 
bota kiekvieno žmogaus lais 
vė pasakyti savo nuomonę ir 
kitu pareiga jo nuomonę iš 
k 1 ausyti ir iver t i,-«i nors ne 
būtinai ją priimti.

Tai galioja ne tik valstybi 
niame bei tarptautiniame gy
venime. Tai galoja kiekvie
nai demokratiškam sambūriui 
ar jis būtų politinis, a? kultū
rinis, kaip meno, sporto, mu
zikos ir t. t

Kiekviena^ viešojo pobū
džio pasireiškimas (politinis, 
kultūrintis menininis. moksli
nis) ar jis yra didesnio būrio 
žmonių, ar pagaliau ir pavie 
nio asmens, savaime išsista
tė kitų reakcijai, tai .yra pa 
lankiai ar nepalankiai kriti
kai Tikri dernokrami dėl to
kių kritikų nė klek nesijaudi
na, nepyksta. Jie supranta jog 
iokia tikra pažanga neįmano 
ma be sveikos kritikes Kriti 
kos nepripažįsta tiktai dikta
tūriniai režimai tiek dešinie
ji (‘Vussoiinio Hitlerio ir ki
ti) tiek šių dienų kairieji, (ko 
munis iniai») Arba tiksliau sa
kant jie pripažįsta savąją kri 
tiką. jie mano patys ;.alį vi
są pašau į kritikuoti, tik var
gas tam kas išdrįstų pakriti 
kuoti pačių diktatorių darbus. 
Todėl, kad diktatoriai apsista
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Remtina Vasario 16 Gimnazija
Tai ir yra brangus dalykas 

kad artimieji remia savo arti 
muosius, O kas galėtų būti lie 
tuviui artimesnis už kitą lie- 
tuvį? Am lai sako: «Savas 
kraujas visada tirštesnis»

Paramos reikalingų lietuvių 
nestbka Šiuo metu jois ypač 
yra reikalinga lietuvių gimna 
zija Vokietijoje šiaurės Ame 
rikos, Kanados ir kitų kraštų 
lietuvių spaudoje vis paste
bim žinutes kad ten esą bū 
Teliai tos gimnazijos rėmėjų 
kurie kas mėnesį pasiunčia 
savo duoklę lietuvių jauni 
mui, kurs nori būti lietuviš
kas. Prieš eilę metų ir S. Pau 
lyje buvo tos gimnazijos rė 
mėjų būrelis, kurį teko man 
organizuoti ir jam vadovauti. 
Aukotojai manim pasi ikėjo, 
ir net kontrolės < įsižadėjo. 
Tikiuosi perdaug nepažeisiąs 
aukotoj kuklumo čia paskelb 
damas jų pavardes be- aukas

Bakenas Petras aukojo 7900 
cr., Sliesoraiiis Jurgis 7900 
cr., Kriščiūnas Kaz>ys 6706 cp 
Valavičius Henrikas 6600 cr , 
Paleckis Mečys 6500 cr Go 
raus kas Algirdas 4200 cr Lu 
ko-evičius Juozas 3300 cr . 
S. L. 2100 cr., p Skystimas 
2000 cr. p, Kaseliūn-as 1500 
cr , Antanaitis Jonas 1400 cr . 
Stonis Antanas 4200 c . dar

«iiiniiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiHitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiitife

to aklais savęs garbintojais, 
pataikūnais, jų valstybės ima 
savo viduje pelėti, pūti, įsivy 
rauja didelė korupcija, ir nėr 
kam jos pataisyti, nes niekas 
neišdrįsta tarti kritikos žo
džio.

Yra supuvimo ir demokra 
tijose Bet tik tada. kada ir 
jos ima pamėgdži ti diktatu 
ra s kai ima slopinti varžyti 
kritikus. įvedinėti cenzūras 
neva visuomenės ramybės ir 
saugumo sumetimais Dažniau 
šiai tuo reikalu bandoma pri 
dengti valdančiųjų klaidos ir 
neteisybės bėkmingei klės 
tmčiai demokratijai laisvas 
tiek pa kiro žmogaus, tiek 
spaudos žodis yra gyvybinis 
reikalas Laisvas atviras, nuo 
širdus kritikos žodis yra ge 
riausias pasitarnavimas tautos 
kultūrinei pažangai. 

Jieško-damas Vietkongo partizanų, vienas žvalgybos būrys Šiaurės Amerikos jūrinin
kų atėjęs į kaimą sutaisė pagedusią vandens bombą kitur sutaisė šulinį ir tai visa atliko 
savo noru ir savo pinigais, Jie suorganizavo savo giminių ir draugų tarpe pagalbos kampa 
niją Pietų Vietnamiečiams, prisiųsdami jiems drabužių, maisto, įrankių etc Visa kampanija 
ėjo per CARE, organizaciją įsteigta ne ptlr.o pag indu reikalingiems padėti.

CARE jau išsiuntė virš 610 milijonų dolerių xeriét- įvairių prekių į v sas pasaulio ša 
lis Pirmiausia ji buvo įsteigta padėti Europoj esamiems karo nukentėjusTrrs Vėliau išplė 
tė savo pagalbą ir į kitas šalis. CARE remia karo pabėgėli, s i įvairų katastrofų aukas.

šeši aukotojai davė nuo 50 
iki 600 kruzeirų, iš viso su. 
dėdami 1750 kr., Z Bačelis 
8200 cr.

Šių dienų valiuta tai nedi
delė suma Bet anuo metu tai 
sudarė ir būro pasiųsta 660 
dolerių arba 2650 vokiškų 
markių gimnazijai paremti

Gimnazija kaip žinome iš 
spaudos, su kitų kraštų pagal 
ba, pristatė daugiau reūalin 
gų patalpų Bet jas reikia iš 
laikyti Kadangi per eilę me 
tų Brazilijos lietuviai tai gim
nazijai nėra suteikę nė «naš 
lės skatiKO’, tai ar nereika
lautų mūsų saviga-rba ir lietu 
viskas solidarumas atnaujinti 
aukų rinkimą tai gimnazijai 
palaikyti?

Gimnazijos vadovybei buvo 
padaryta priekaištų dėl ne la 
bai vykusio statybos adminis
travimo Bet Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės vadovybė 
pareiškė, jog nieko krimina 
liško administracija nepadarė 
ir gimnazija yra remtina. Tai 
būtų v enas gražiausių darbų 
mūsų kolonijos veikėjams- 
Kas imsis iniciatyvos?

Zenonas Bačelis
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I GALERIA D i ARTE PROCURA

Uma das mais importantes GALERIAS DE ARTE do J 
a país procura material para ser exposto na SEMANA LI 
I TUANA, a realizar-se em Julho de 1966 j

Aceitam se quadros, trabalhos de escultüra(em ma b 
c deira mármore e»c) arte fotográfica trabalhos ma :• 
| nuais, tudo emf m que represen am m tive s lituanos. 1

Dá se preferencia a artistas lituanos ou descen J 
v dentes de lituanos J

Favor preencher formulário abaixo e remere-lo à / 
c PADRES JESUÍTAS Rua Lituânia. 67 oóca, São Pau- J 
| lo, 13, Capital ;■

| N o m e.............................  >•.......... -----.............................. ;

| Trabalho apresentado................................................ :

| Endereçoaara possível entrevista........... -............  ;■

Providenciar foto, com breve biografia, para im- J 
I pres>são de pequeno livro dos expositores.
I • NOTA.- A xposição lerá caráter puramente filan- : 
c tropico-cultural, não sendo nada cobrado do artista e 1 
I proibindo o a negociar os trabalhos durante a Expo- ■ 
x sições. :■ xa. ««o o» <1»1 ■e*» «m» **
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Š. AMERIKA

Daugelis Š Amerikos pro
fesorių ir visokių, neva, inte 
ligentų ilgas laikas smarkiai 
puola prez Johnsoną už ka 
rą P Vietname. Jų puolimai 
aisiliepė ir krašto gyventojuo 
s e. Ypač kad tas karas pared 
kalavo daug jaunų amerikie
čių gyvybių. Dėl to Johnso 
no populiarumas buvo labai 
nusmukęs Vos 42% bepalai 
kė jo politiką, Tačiau, kai jo 
įsakymu subombardavo Šiau 
f ės Vietnamo gazolino didžiu© 
sius sandėlius kai karo rei 
kalai pakrypo Pietų Vietnamo 
ir amerikiečių pergalės pu- 
sėn, tai paskutiniai žmonių 
apklausinėjijimai visoje Šiau
rės Amerikoje pa. odė, kad 
prezidento Lyndono Johnso- 
no populiarumas vėl pakilo 
virš 52 procentų Tai rodo, 
jog Šiaurės Amerikos žmonių 
dauguma nori, kad preziden 
tas Lyndon Johnsonas imtųsi 
kuo griežtesnių priemonių k© 
greičiau laimėti karą Viet
name .
ftrrorirgf<Kr»TwnraaarmiBwa

3



4 pusi. LIETUVA 19 6 m. liepos 21 _ j

UMA PERGUNTA. SIMPLES
E SINGER \

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO METAI
MÚSU JĖGOS, MÚSU ŽINIOS, LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

Jauni Jaunai ir Rimtai

gvildena- 
stovyklus

Bevartant Jaunimo Metų Studijų Savaitės laikraštėlį ša
lia gražių pokštų pasirodo ir rimtesni reikalai. Vienas tokių 
reikalų jaunai bet rimtai pačių jaunųjų redaktorių 
mas reikalas yra prasidedančios prieškongresinės 
pasisekimas. Ji rašo

«Studijų Savaitė baigiasi ir 
^rieškongresinė Stovykla pra 
sšdeda. Abi stovyklos yra 
jone, taurią tik jaunieji 
svajoti. Kas kitas išdrįstų, 
kitas tiek daug rizikų tų!

Stovykla jau seniai planuo
jama. Rytiniame Amer.kos pa 
kraštyje vyko daug pasitari
mų diskusijų ir t t. Daug lai 
ko jėgų buvo paaukota, Bet 
nei tai. nei niekas kitas neuž 
tikrina, kad Prieškongresinė 
Stovykla pasiseks i!eik>a tik 
pastovyklių vieno apsileidi
mo, kokios grupės vieno kvai 
tomo ar net vieno asmens 
neatsako nuogumo, ir P ieškon 
gresinė Stovykla galėtų palik 
ti dalyviams ir spaudoje ją 
sekantiems nekokį (gal net ir 
labai neigiamą) atsiminimą.

Ta proga norisi priminti, 
kad šios Stovyklos vadovybė 
ar raštinė nėra jauna vien 
dvasioje Ji yra tikrai jauna 
— metais, patiriimi ir dva
sia. Ta vadovybė yra paimta 
iš mūsų tarpo - mūsų drau 
gai. broliai ir seserys, mūsų 
organizacijų nariai Mes turi 
me eiti kartu su jais, 
remti savo ištikimumu i

sva 
gali 
kas

, juos 
ir ei

Pats Jaunimas Apie Savo Studilu Scvaite

žolė
me

Studijų savaitė yra:
«Kaip kelionė per pasaulį.
Tiek daug lietuvių kartu 

vienoj vietoj!
V si jaučiasi namie. Gera 

atmosfera.
Di įelis suvažiavimas 

gerai suorganizuotas,
Viskas žalia..
Australijoj per vasarą 

yra geltonai išdžiūvus, o 
džiai paiki

Ramūs vatiai...
Tarptautinis susijungimas ir 

kalbėjimasis lietuviškai.
Skaudžiausia, kad nėra ats 

tovų iš Lietuvos ar Sibiro.
AustraMečiai gerai sutampa 

su amerikiečiais ..
Vokiečiai gerai kalba lie

tuviškai. .
Tolimi kraštai atrodo toki 

artimi...
Tautos solidarumas,..
Dienos darbai — nakties 

koncertai. .

taip

istorinė.
gesiu.

Ši stovykla yra 
Gal bus daugiau panašių at'i 
ty, bet praeity tremtyje nėra 
buvę. Jos likimas priklauso 
nuo mūsų.

Šiaidien teko matyti, kaip 
tie 'patys visą dieną ėjo pa
reigas, pav. prie .vartų ir ne 
galėjo rasti1 kas juos pava 
duotų. Teko nugirsti nusiskun 
dimų dėl nepatogių gyvenimo 
sąlygų Vieni nenori namelių 
apleisti, kitiems pe ankšta.

Užmirškim vieną kartą ma 
siniai save. Vadai kurie yra 
iš mūsų tarpo, darė ir daro, 
ką galėjo. Bendradarbiaukime 
ir jauskime atsakomybę už 
šią Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Stovyklą N’esumažink m jos 
reikšmės mums ir visai mūsų 
Tautai. Mus remia lietuviai 
laisvame pasauly ir priespau 
doj 
čia 
mas

Tikrai. Visai rsaliai - 
yra musų nepakartoja 
pergyvenimas.
«M. L » PASTABA: 

pačios mintys tinka ir
su jaunimo rengiamai trijų 
dienų «stovykiai» Paiol Gran 
de. Tiek ji pasiseks, 
bendradarbiausim.

Tos 
mū

kiek

Kažkas nepaprasto. .
Gaila jog užsibaigė, kai tik 

pradėjom susigyventi

Džiaugiuosi!
Esu sveikas, gyvenu gra

žioje gimtoje, širdingų bro
lių ir sesių draugystėje — už 
tai dėkoju Tau, gerasis Die 
ve Tu mane myli ir leidi 
man mylėti, Padėk man savo 
malone, kad nuolat tyras ir 
pastovus džiaugsmas būtų ma
noje širdyje.

NUSIVYLIMAS

Vienas-stovyklautojų išeita 
rė: «Šią savaitę nusivyliau 
vadovais». Jam tuojau atsa
kė kitas:

«Nusivylimas nėra tragedi 
ja. Pagerbti tie asinei ys, ku

Façamos a nós mesmos es 
ta pergunta, samples e since
ra: Sentes necessidade, genui- 

e verdadeira,da missa, quan 
Duscas a Deu« de manei 
totalmente pessoal? E quan 
sucede que o busques,

na 
do 
ra 
do
são muito numerosas as oca
siões e dias em qu tens a im 
pressão de que poderías mui 
to bem prese ndir da missa?

A resposta nos permitirá 
avaliar o quanto se requer 
para que os fiéis frequentem 
as;-iduamente a missa, movi
dos por impulso interior.

Ora em nossos dias esse 
impulso é indispensável; do 
contrario não perdería por 
longo tempo entre os jovens 
a obediência formal para 
com a Igreja ou para com 
um preceito do próprio Deus

Kari Rahaner

rie net ir nusivylę gali tęsti 
darbą toliau, pripildyti spra 
gas ir teikti jėgos ir para
mos kur jos trūksta. Žmonės 
yra visi silpni, netobul , net 
ir jūsų vadovai Nusivylimas 
tik maitina nusivylimą, o vai
sių neatneša

Ir keista, kaip daugumas 
stovyklautojų kitaip jaučia 
Jaučia, kad yra daug jaunų 
žmonių kurie moka organi
zuoto bijo atsakomybės. Mū
sų ši savaitė tai parodė, nes 
daug nuveikta ir tiek, kiek 
padaryta, padaryta jaunų, O 
mūsų tarpe tikrai yra gyva 
lietuviška dvasia. Vien tai 
patirti buvo verta at ažiuoti, 

VIENO STOVYKLAUTOJO 
M A _DA

Šiaurės Amerikos Valstybės užima apie 8.000.000 kvadr; kilometrų plotą, Apie 60% 
žemės priklauso paskiriems ūkininkams. Kita likusi dalis apima miškus, dykumas, ne

dirbamos žemės plotus, miestus, parkus ir 1.1. Beveik pusė ūkininkų turimos žemės tinka
ma sėjai. Kita dalis vartojama sodinti medžiams ir ganykloms.

Šiaurės Amerikos ūkininkas gyvena vienas savo ūkyje, gana toli nuo savo kaimynų. 
Sitas paprotys įsigyveno su pirmaisiais kolonizatoriais. Nežiūrint to, bendrus reikalus spren 
džiagvisi kartu susirinkę.

tos

planuoti, dirbti ir linksmintis.
Žinome, kad ateitis tai Įro

dys.

ŽNYBTELĖJIMAS:

«Taip turėjo būti Į S-ūdiju 
savaitę suvažiavo grietinėlė. 
Į Stovyklą sviestas O į Kon
gresą sūris»,

Jautrus klausimas: Kodėl 
81-o kloję mergaitės daugiau 
rūk , negu berniukai?

ATENÇÃO

A AMPIMENTO L RUANO

cr no ato de inscrição
cr, até 5 de agosto
roupa esporte e roupa • e cama.

( DE IR? Todos acima de 13 anos de idade

ONDĘ, No PAlOL GRANDE, rec nto que ė urna 
verdadeira Suíssa brasPeira, à 2(10 kims, de S. Pauto 
(perto de Campos de Jordão)

QUANDO? dias 13-14—15 de Agosto de 1966 
Partida dia 13. sábado:

às 13,30 horas saída de V. Zelina para a Moóca 
às 14,00 horas saída da Moóca, R. Lituania, 67 

Volta dia 15 (saída do P; Grande às 14 hs )
Preço 30.000 cr, — indue todas as despesas 

(viagem, estadia, etc.)
Condições de pagamento:
10.000
20,000
Levar
QUEM
ATRAÇÕES: Esportes, (natação passeios a cavalo 

basquete, ping pong, patinação etc.); c mfereacias me
sa redonda, fogueira, show, etc.

QUEM ESTA ORGANIZADO? A Comissão de Tra 
balhos do «Ano da Juventude Lituana».

COM QUEM INSCREVER SE?
Alionis Jr. — Parque das Nações, tel. 07/ 46-1217.
Gražina Kubiliūnas — V. Anastacio, tel. 5-0171.
Ricardo Brazlauskas, Mooca, Dias Lemeg 544.
Helena Šimonis — V. Zelina, Tel. 63-4938, 
ATENÇÃO Não espere o último dia para se ins

crever, pois há limite de lugares.

P lé Onutė Matelionytė, da 
lyvaudama Jaunimo Kongre
se rašo, kad esanti labai pa 
tenkinta galėdama pažinti tiek
daug jaunimo suvažiavusio iš 
viso pasaulio į Pirmąjį Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo Kongre
są Čikagoje. Jai labai patin
ka Šiaurės Amerika savo 
tvarka, švara ir technikos 
pažanga

Mūsų pasiūlymas sekantį 
laužą suruošti pi .«e ežero kraa 
to ar vandenyne. Taip pat 
ankščiau pradėti aužą ruošti, 
daug sėkmės laužų rengė 
jams.
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MŪSŲ SPAUDOJE

Pakartotinai «Mūsų Lietuva 
je» buvo rašoma apie reika 
lą pagerinti mūsų spaustuvę, 
pirkti naujų raidžių, ar net 
linotrpą. Tai tikrai sveikinti
nos mintys ir gražūs užsimo
jimai. Bėda tiktai, kad kas
dien skaitytojų skaičius ma
žėja ir toliau taip einant, ka 
žin ar bus kam skaityti lietu
višką laikraštį, ar knygą. O 
ir tų tarpe, kurie skaito dar 
yra gera dalis, kuri jau už
miršo užsimokėti savo prenu 
merą tas...

Kitaip reikalai atrodytų, jei 
visi paremtų spaudą. Pirmoje 
vietoje atsilygindami «užmirš 
tas» skolas Dar geriau jei 
kartas nuo karto vietoj ko
kios dovanos užsakytume lie
tuvišką laikraštį. Juk tai ilga 
laikė dovana ir, palyginus su 
šio meto daiktų kainomis, ne 
paprastai pigi. Ką šiandien 
nupirksi už 5.000 kruzeirų, Ti 
krai nedaug.

Peir Trečiąjį Pietų Ameri 
kos Lietuvių Kongresą susi
pažinome su Argentinos ir 
Urugvajaus lietuviais. Artė 
jant sekančiam Kongresui ge 
ra proga atnaujinti pažintis; 
Kaip būtų graž >, kad Brazili 
jos ietuviai užsakytų savo lai 
kraštį Argentinos ar Urugva 
jaus pažįstamiems. Tai tikrai 
būtų graži dovana

Tiesa, Argentinoje eina net 
du laikraščiai Urugvajus taip 
pat turi kuklesnį bet savaiti
nį žinių lapelį Bet jiems iš 
ten užsisakyti kiek sunkiau, 
kai mums tikrai tai nesudu.ro 
nė sunkumų, nė kokių didžiu 
lių išlaidų

Padėkime savo spaudai ne- 
vien žodžiu. Knygnešių lai 
kais lietuvis rizikavo savo 
gyvybe ar ištrėmimu į tolimą 

Metalúrgica ARPRA LIDA.
METALÚRGICA - FABRICAÇÃO DE PEÇAS 

PARA AUTOMÓVEIS
ESTAMPOS, PEÇAS ÊSTAMPADAS E FERRAMENTAS

Praça Padre Lourenço Barendes, 243 — Quinta das 
Paneiras — V. Prudente

Caixa Postal 371 — São Paulo

Máquinas Texteis Santa Clara Ltda. 
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS TEXTEIS 

FUNDIÇÃO DE FERRO E ALUMlNiO

Caixa Postal, 2093 — Tel. 63-7340

Fábrica e Escritório;

Rua Domingos Afonso, 50 — Vila Santa Clara
V. Prudente —• S. Paulo

jį Sibirą už lietuvišką spau. 
dą. Šiandien jau nereikia to 
kios aukos, gal tik kuklaus 
pasiryžimo vietoj įprastų tarp 
lietuvių dovanų jas pakeisti 
spauda. Dar galime mūsų 
spaudai padėti, geriau nelauk 
ti, nes tas žiburėlis, mūsų tė 
vų kalbos žiburėlis gali štai 
ga užgesti. Tada jiau bus per 
vėlu

A. D. P.

VOKIEČIŲ ĮSPŪDŽIAI P.J K.

— Krito ausin, kad JAV lie 
tuviai tarp savęs kalbasi an 
gliškai

— Patinka Amerikos mergi
nos Jos tvarkingai ir kukliai 
apsirengusios, diskusijose da
lyvauja, ir, bendrai, gana in 
teligentiškos

Trūksta stovykloje vyrų 
Taip pat jaučiamas amž'auš 
skirtumas tarp stovykloje da 

'lyvaujančių JAV vyrų iš kitų 
kraštų.

— Bendrai Vokietijoje ap
sirengimas skoningesnis negu 
JAV. Čia labiau tinka pasaky 
mas: «Geriau be galvos, ne
gu be mados»

— Uodų guzai dvigubai di 
dėsni

— JAV daugiau laisvės.
-- Čia visur įspūdingai daug 

spalvų. Ypatingai vakarais 
didmiesčiai visi taip gražiai 
mirga, lyg būtų apibarstyti 
spalvotom žvaigždutėm.

IEŠKOMA lietuvių iš Afri 
kos Azijos ir Antartikos, kad 
būtų stovyklautojų iš visų že 
n. ynų »

VEDAMASIS (birž 23 d ):

Stovyklavimas įpusėjo. Nuo 
taika kyla.

Dienos programos pilnos 
diskusijų - nepakartojamos 
progos sužinoti apie kitus Ir 
apie save. Mes atsispindime 
kitų akyse. Dalyvaukime sto
vyklinėje < programoje.

Įsibėgėjome — ištesėkime!

VILKAS OŽKA IR KOPŪSTAS
Vienam žmogui reikėjo per 

irti per upę vilką, orką ir ko 
pūstą Bet laivelis buvo ma
žas, kad jame tilpo vos pats 
yrėjas ir vienas kuris.

Jei upės pusėje paliks vil
ką su ožka, tai vilkas sues 
ožką; o jei paliks ožką su ko 
pūstu tai ožka kopūstą su 
grauš.

Kaip tas žmogus» peryrė 
per upę visus tris, kad tie vi 
si pasiliko sveiki? (Atsaky
mas kitame numeryje Tuo 
tarpu patys sugalvokite)

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

“íoriJA”.
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------  Rua d a Graça, 381 — casa 6 — Bom R etiro ------

Česlovas Jakiunas

>
PIGI IR GERA KOKYBE!

Parduoda ilgam išsimokėjimui raštinėms, krautuvėms 
ir kitiems tikslams rašomas, skaičiavimo, kasos 
registravimo mašinas (registradoras), su fabriko 

garantija vieniems metams.
Raštinė: Rua Newton Prado, t 86, Tel. 52 2289, S. Paulo 

Tautiečiams didelė nuolaida.

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE Į-AURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui 

teikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina .

» ® ® **

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L1NDOYA

IPMAOjf CAKK1ERI ™
Lindoya vanduo yra ^oaai žinomas gėrimas 
Kurio puikų veiK.dne į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Blukinkite ir visados naudokite! 

s
Rua Dino Bueno, 795 a 835 
Telefones? £51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — g ÃO PAULO

ĮSIDĖMĖTINI ADRESAI 
LIETUVOS ATSTOVYBES 
RIO DE JANEIRO: Dr Eri

kas Meieris, Rua Mexico, 98 
sala 708, veikia antradieniais 
— penkt. nuo 10 iki 13 vai:

URUGUAY, MONTEVIDEO: 
p. Anatol. Grišonas, Ciudad 
de Paris 5836, Tel. 50-2180. 
Veikia kasdien prieš piet .

LIETUVIŲ BAŽNYČIA VILA 
ZELINA; Rua Inacio ir Av 
Zelina, Mons. Pio Ragažins 
kas, Tel. 63-5075.

Šv Juozapo Vyrų Brolijos - 
Pirmininkas p. Juozas Mate- 
Ironis, Rua latai, 150 — Casa 
Verde, Ttl. 51-4011,

TĖVAI JĖZUITAI: Rua Li- 
tuania, 67, Mooka — Tel. 
92 2263.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRA
ZILIJOJ — Pirmininkas p 
Aleksandras Bumblis, Rua 
Gen. Fonseca Teles, 606, 
Tel. 8-6423

Iždininkas p, J URGE GARŠ 
KA, Rua Oratorio, 3093, 
Alto da Mooca.
LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS S PAULY:

V. ANASTACIO, Rua Cama- 
can, 625 — trečiadieniais 
18,30 vai.

MOOCA, Rua Lituania, 67, 
šeštadieniais 14 vai

pusi. $
l— ............... , , B» ..-,. .

LIETUVIAMS PAMALDOS

LAIKOMOS

V. Zelina parapijoje kasdie 
ną ir kiekvieną sekmadienį 
kaip iki šiol.

Mooca r. Lituania, 67 Liete 
vių Namų koplyčioje:

Sekmadieniais ir šventadi® 
niais 8,00 ir 17,00 vai.. Darbe 
dienomis 7 ir 7,30 vai., arbs 
atskirai susitarus dėl laiko 
kai turimos metinės ar 7 d 
mišios.

Išpažintys čia klausomo® 
kasdieną prieš mišias,

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 1® vaJt 
Casa Verde. 17,15 vai;
Antrą :

Jaçana klierikų kopi, 8,15 vsl. 
Bom Retire. 10 vai.
Utinga 18,00 vai ,

Trečią:
Agua Rasa 8,15 vai,. 
Moinho Velho 11 vai., 
Lapa 16 vai.,
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai., 
Vila Bonilha 10 vai.
V. Prudente 18 vai.

LIETUVIŠKŲ PROGRAMOS 
TRANSLIACIJOS

(Lietuvos laiku)

VATIKANO RADIJAS

Kasdien 20,15 iki 20,50 vai
Sekmadieniais 10,30 iki 11 

vai. 19, 25; 31 ir 196 metrų 

bangomis.

RIO DE JANEIRO

Lietuvių radio valandėlė 
«A voz da Lituania» yra trane 
iiuojama KETVIRTADIENIAIS 
18 vai. 40 min.

SKAITYKITE lí 
PLATINKITE VIE 

NINTELI PIETŲ AMERjKOê 
SAVAITRAŠTI «MŪSŲ 

’LIETUVA».

fc» * ta «
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LIETUVOS NACIONALINĖ
MARTYNO MAŽVYDO BIBL1OTEI

LIETUVI, Išeiviu Diena minėsime liepos 24 d. V. Zêíínqe!

Zelinoje gimnazijos salėje. 
Gi v. [dikaitė. irgi S. Paulo 
jaunimo atstovė Kongrese, pa 
siliks JAV se studijuoti.

DARIAUS ir GIRĖNO — 
išeivio dienos minėjimas

Atgaivinkim kitados buvu-į 
trražų paprotį — Išeivio Die 
*0 ■ minėjimą, į kurį susirink 
&a.v) tūkstančiai lietuvių iš 
įvairių S :>aulo apylinkių. Ne 
tik salės, bet ir kiemai būda 
vo pilni žmonių

Šiais metais Išeivio Diena 
bus minima 24 d liepos 
mėn. Vila Zelinos gimnazijos 
salėje. Numatyta plati ir įdo 
mi meninė programa. Bus 
taip pat įdomus pranešimas 
mūsų atstovų apie jaunimo 
kongresą. Taip pat bus minė 
jimo dalyviai painformuoti 
apie Ketvirtą Pietų Amerihos 
Lietuvių Kongresą Buenos Ai 
rese, kuris yra pramatytas 
ateinančių metu vasario mė 
nėšio pradžioje

Lietuviai, 24 d. liepos visi 
susiriukim, nes tai mūsų, išei 
vių, diena

V AK KRIENE klebono pager 
bimui, Liet. Kat. Bendruome 
aės choras sąryšyje su prel 
P. Ragažinsko 35 metų kuni 
gystės sukaktim' ruošia lie
pos mėn 30 d? .’0 vai. Vila 
Zelinoje, gimnazijos salėje iš 
kilmingą vak rienę. akvieti 
mus galima įsigyti pas cho 
ristus, Vila Zelinoje Vito ba 
ne ir telefonu 63-5336.

Norintieji dalyvauti prašo 
mi pakvietimus iš anksto įsi 
gyti, ligi 25 d liepos, nes vie 
tų skaičius yra ribobas- Po 
vakarienės bus šokiai

DĖMESIO! DĖMESIO!

Lietuvių «Išeivių Dienos» mi 
nėjiraas įvyks liepos mėn 24 
d. Maloniai prašome visas po 
nias ir paneles kurios turi 
taukinius rūbus, dalyvauti jais 
pasipuošus. Tai suteiktų mū
sų visų šventei ypatingai spal 
vingų koloritą.

Rengėjai

Prof. ANTANAS STONIS su 
šeima praėjusią savaitę persi 
kėlė iš Čilės sostinės Santia- 
go miesto į São Paulo.

, VIKTORAS T TABŪNAS,' 
Liet. Kat. Bendruomenės cho
ro maestras. turimomis žinio
mis, iš JAV, atstovavęs cho 
rą Jaunimo Kongrese, grįš 
ateinančios savaitės pabaigo 
je. Savo įspūdžius papasakos 
30 d. liepos ruošiamoje klebo 
nui P. Ragažinskui pagerbti 
vakarienėje, kuri bus Vila

Liet. Kat. Bendruomenės 
choras praneša kad pakvieti
mus į klebono pagerbimui ruo 
šlamą vakarienę 30 d. liepos 
pakvietimus dar galima jsigy 
ti V. Zelinoj Vito bare ' kle 
bonijoje mieste — J. Karpa 
vičiaus siuvykloje.

Primename norintiems vyk 
ti 13 — 15 d. rugpjūčio į lietu 
vių jaunimo stovyklą, Paiol 
Grande, nedelsti su užsirašy 
mu. Taip pat primename, kad 
jaunimas privalės aikytis sto 
vykios vadovybės nustatytos 
dienotvarkės. < ali vykti ir 
tėvai.

Du bičiuliai. Motiejus la 
mauūnas ir Juozas Mamlienis 
kurie kartu su Vila Zelinos 
liet, parapijos klebonu Piju 
Ragažhisku ir Broniu Šukevi 
čium yr -Mūsų Lietuvos» sa 
vaitraščiio įkūrėjai — savinin 
kai — leidėjai. Abudu daug 
nusrpemę mūsų kolonijoje, 
ėję įvairias įvairiose or^ani 
zacijose aisa&ingas pareigas. 
Mažai rasis po karo atvažm 
vusiųjų lietuvių, kuriems J. 
Maselionis vienokiu ar kito 
kiu būdu nebūtų padėjęs, ypač 
sudarydamas darbo garanti
jas.

PUSMETIS NUO ADVOKATO
V. AUSENKOS MIRTIES

Liepos mėn. 13 d. suėjo 6 
mėnesiai kai staigiai mirė pla 
čiai lietuvių visuomenei žino
mas advokatas V. Ausenka. 
Ta proga velionies žmona 
Anastazija užprašė šv. mišias 
egzekvijas, į kurias gausiai 
susirinko giminės ir valšonies 
draugai, kurių savo švelniu 
būdu, buvo daug įsigijęs. Jo 
šeima dalyvavusiems mišiose 
dėkoja.

Si sekmadienį 24 d. liepos 15 vali Vila Zelinoje , 
DARIAUS-GIRĖNO IŠEIVIU DIB\OS MINĖJIMAS

su įdomia menine programa.

Iškils trispalvė vėliava, sk. mbės daina
LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYKLOJ PA.CL GRANDE,

200 klm. nuo S.'Paulo, rugpjūčio mėn. 13 -15 dieno 
mis. Programoj paskaitos su diskusijomis, įvairių rūšių 

i snortas (plaukiojimas, jodinėjimas arkliais stalo tenisas 
krepšinis, tinklinis) vakarais laužas su menine progra
ma. Gera virtuvė — valgis Ir už vis®, tiktai 30.<00 cr.

Užsirašant įmokama 10.000 cr., o likusius ligi 5 die 
uos rugpjūčio.

Su jaunimu gali vykti tėvai ir nejaunimas, reik’a l 
vežti- maudymosi kostiumą, paklodę ir kalorą

Užsirašyti Vila Zelinos klebonijoje. Fone 63 5975;
Eleną Šimonytę Fone 63 4938; Joną Bagdžių Vila Orą 

i torio rua Ministro Salgado Filho. 317; Tėvus Jėzuitus
Fone 92 2263; G. Kubiliūnaitę, V. Anastacio, Fone 5 0171 
Joną Šepetauską, Fone 63 5336; Pr. Ailonį,, Fone 4 6217 
R. Brasilauską rua Oias Leme, 544 Mooka.

Užsirašytu laikas ligi 1 d. rugpiūčio.
Stovyklą organizuoja S Pau o Lietuvių Jaunimo 

Organizacijų ir Jaunimo Metų Komiteto Atstovai.

ALAUS FESTIVAL S

Rengiamas v. Zelinos para 
pijos bus 20 d rugpjūčio. Pa 
kvietimai tuoj bus pradėti pla 
tinti Įsigijusieji pakvietimą, 
atvykę festivaian gaus boka 
lą ir a'aus galės gerti kiek 
norės ir tai veltui. Šokiams 
gros orkestras Festivalo vie 
ta 1 Vila Belos lietuvių mo
kykloj

«Žilvitis» yra pakviestas da 
lyvauti Dariaus ir Girėno mi 
nėjimo 'meninėje programoje. 
Be to, ruošiasi savo metinei 
šventei, kuri bus liepos mėn 
31 d Šalia pasirengimų see 
niniams pasirodymams, žilvi 
liečiai šį mėnesį kasdien turi 
lietuviška® pamokas.

JAU N M O DĖMESIUI

Liet Kat Bendruomenės 
Choras seKmadiemais, nno 18 
ligi 22 vai savo būstinėje. 
Jaunimo Namuose, Vila Zeli
noje ruošia pasilinksminimus, 
į kuriuos kviečia visą S. Pau- 
ij lietuvišką jaunimą. Taip 
pat Jauimo Namuose yra 
įrengtas dar neseniai atida 
rytas švarus bufetas, su man
dagiu paiaruavimu Čia gali 
ma patogiai ir linksmai pra
leisti sekmadieiiių vakarus.

«ŽILVITIS» KVIEČIA

Liepos mėnesio 31 d. lietu 
vių va.kų kultūrinis sambūris 
«Žilvitis» švenčia trejų darbo 
metų sukaktį.

Tą dieną 10 vai. ryte Vila 
Zelinos bažnyčioje bus šv. mi 
šios už visus jose daiyyau 
jančius lietuvių vaikus, p 3 
vai. po pietų Seselių Pranciš 
kiečių gimnazijos salėje bus 
išpildoma įdomi meninė pro 
grama, į kurią .Žilvitis» nuo 
širdžiai kviečia visus S. Pau 
lo lietuvius, o ypatingai tas 
šeimas, kuriose yra mokykli 
nio amžiaus vaikų. 

Tėveliai, leiskite savo mã nija, užbaigiant misijas.
žiesiems pasižiūrėti žilvitie Dar kartą visus kviečiu ir karštai raginu dalyvauti to 
čių išpildomos programos. Be dvasinėje šv. misijų puotoje.
to paskui visi kartu galės pa Misijonierius Jonas Bružikas, S. J.

žaisti dideliame Hetuvvų vai
kų būryje. Tokiu būdu iš má 
žens įpratinsite juos domėtis 
lietuvių šventėmis.

Šj šeštadienį 7 vai vakare 
Jaunimo Namuose yra šau 
kiamas visų žrlvitiečių tėvų 
pasitarimas Vaikų Šventės rei 
kalais Prašome dalyvauta.

RIO DE JANEIRO
naujagimiai

Liepos 1 d. Geny Cecilija 
su Edmundu Dubausku susi 
laukė sveikos, dukrelės

Duok Dieve mažytei stiprai 
augti ir tėvams paguodos su
silaukti.

Liepos 2 d. pakrikštytas 
šv. Alfonso parapijos bažny
čioje Viktoras gimęs balan 
džio 20 d., Vyčio ir Elžbietos 
Stasiulionių - Petniūnų —Smir 
novų sūnus kr kštijo kapelio 
nas kun. J. Janilioais.

Jauni tėvai, savo bute su
ruošė krikštynų vaišes, ku
rios praėjo jauki, j nuotaikoj 
prie skanumynų stalo.

MISIJOS PARQUE DAS NAÇÕES 

nuo liepos 31 iki rugpjūčio 7

KVIEČIU VISUS

Laimingas, linksma© ir sveikas grįžau iš Š. Amerikos. 
Oro atmaina gerai paveikė nervus, ir geri gydytojai padėjo 
sustiprėti. Ačiū jiems, .ačiū ir Jums, Brazilijos Lietuviai, kad 
neužmiršot manęs savo maldose. Labiausiai gi dėkoju Die 
vui, kad dar leidžia man darbuotis Jūsų tarpe, ners senatvė 
jau čia pat, nuo gegužės 20 einu 70 metus;

Norėč au dar kartą pervažiuoti per visas lietuvių kolo 
nijas ir pravesti misijas, kurios gal jau bus paskutinės ma 
no gyvenime.

Pasiryžau pradėti misijas Parque das Nações. Dėl to 
prašau tos apylinkės lietuvius uoliai dalyvauti tose misijose 
ir ypač susirinkti į pirmąsias misijų pamaldas liejos mėn. 31 
dieną 10 valandą, per Tėvų Jėzuitų ordino įsteigėjo švento 
Ignaco Loyolos šventę.

Misijas baigsime rugpjūčio 7, eidami šeimomis — tėvai 
ir vaikai drauge — prie Dievo stalo. Tai bus šeimų komu

Henrikas Sinkevičius jau 
nuo balandžio mėn. džiaugia
si susilaukęs pirmojo sūnaus, 
kurio krikštynos |yyks kartu 
su naujo namo pašventinimu 
rugpjūčio mėnesi. Gyvena S 
Gbnęato

LIGONIAI ir PALIGOTI

Mota Sinkevičienė smar 
kiai susirgusi nervų sukreti 
mu gydosi Engenho de Den. 
tro ligoninėje. Ją rūpinasi sū 
nūs Oskaras.

Stasys Stasiulevičius, gyve 
nąs rua Matoso, 69 gydosi 
namie savo žmonos Virginijos 
prižiūrimas. Jis retai bėpajė 
gia dirbsi, žmona darbuojasi 
savo pačios įruoštame mote 
rų grožio salone ir jauna dūk 
tė tarnaudama vienoj vokie 
cių kompanijoj prisideda prie 
namų palaikymo.

A A MIRUSIEJI

Kazys Paškevičius, ilgai sir 
gęs mrrė birželio 26 d, Palai
dotas tão João kapinėse da> 
lyvaujant sūnui, seserel iš S; 
Paulo ir draugų būreliui

Birželio 2 d. už velionį bu
vo atlaikytos 7 dienos Mišios 
kurias užprašė lenatinis pa
silikęs sūnus Mates

Jonas Norkus, gyvenęs rua 
Gitauna 65/402 mirė nuo šir 
dies smūgio 1964 m. spalio )9 
d. paliko našlę žmoną Eleną, 
sūnų Albiną ir dukrą Eriką- 
jau vedusius ir susilaukusius 
vaikučių.

Augustas Jagminas paliko 
našlys mirus jo žmonai Jis 
gyveno nuosavame buto rua 
Uranos, 1215/202. Augustas 
verčiasi prekyba.

ALUGA-SE ARMAZEM

Rua das Rozeiras, 438 
Vila Belą, 7 metros por 7 me 
tros com luz e força.

Tratar no local.
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